
.. 

I. 

PODSUMOWANIE 1 UZASADNIENIE 

do Zmiany Nr 207/19/2010-1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 


Nr 15611112007 w rejonie "Rzeszow - Dworzysko" 

uchwalonego uchwal~ Nr XXVII563/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 maja 2016 r. 


sporzqdzone stosownie do art. 42 pkt 2 i art. 55 ust.3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udost?pnianiu 
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 20 J6 r., poz. 353). 

• 	 Informacje ogolne 
(synteza ustalen zmiany planu oraz przebieg trybu formalno - prawn ego sporzqdzenia zmiany planu, w tym 
informacja 0 udziale spoleczenstwa w post?powaniu) 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 15611112007 w rejonie 
"Rzesz6w - Dworzysko" uchwalonego uchwalq Nr LXII 027/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 
29 wrzeSnia 2009 r. (Dz. Urz. Wojew6dztwa Podkarpackiego z 2009 r., Nr 83, poz. 1892), zostala 
opracowana na podstawie uchwaly Nr LXXXl1407/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. 

Do zmiany planu przystqpiono w zwiqzku z wejsciem w zycie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. 
o wspieraniu rozwoju usrug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) oraz w zwiqzku 
z nowymi potrzebami i uwarunkowaniami wystypujqcymi na terenie objytym planem. 

Uchwalona zmiana Nr 207/1 9/2010-1 jest pierwszq czysciq projektu zmiany miejscowego planu Nr 
15611112007, sporzqdzonq w zwiqzku z wnioskiem Starosty Rzeszowskiego, dotyczqcego teren6w 
stanowiqcych wlasnosc Powiatu Rzeszowskiego. 

Zmiana Nr 207119/2010-1 dotyczy: 

likwidacji przebiegu drogi lokalnej 7KD-L i powiykszenia terenu przemyslowo-usrugowego 1 P,U 
kosztem teren6w tej drogi, 

przeznaczenia fragmentu terenu drogi lokalnej 7KD-L, w czysci gdzie nie zostala wybudowana, pod 
drogy wewnytrznq KDW, co zapewni ciqglosc przebiegu komunikacji lokalnej, 

korekty przebiegu drogi lokalnej 5KD-L w dostosowaniu do ustalen obowiqzujqcego planu 
w Gminie SWilcza, 

korekty cech zabudowy i uzupelnieniu ustalen planu 0 niezbydne wskainiki urbanistyczne, 
stosownie do przepis6w znowelizowanej ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
dotyczqcych zakresu ustalen p1anu oraz do ustalen Studium. 

W zmianie planu utrzymllje siy przeznaczenie teren6w: 4P,U/UC, 6P,U/UC, pod przemysl, sklady 
i magazyny, lIsrugi komercyjne, obiekty hand lowe 0 powierzchni sprzedaZy powyzej 2000m2

, 

komllnikacjy, sieci infrastruktury technicznej oraz budowle im towarzyszqce i terenu 1P,U pod przemysl, 
sklady i magazyny, lIs1ugi komercyjne, komunikacjy, sieci infrastruktllry technicznej oraz budowle im 
towarzyszqce. 

Zmiana planll ma na celu poprawy mozliwosci inwestowania na terenach przemyslowo-usrugowych 
poprzez zwiykszenie powierzchni terenu mozliwego do zagospodarowania pod jednq inwestycjy, w 
ramach jednej dzialki budowlanej. 

Ustalenia projektll zmiany planu Sq zgodne ze Studium Uwarunkowan i Kierunk6w 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa uchwalonym przez Rady Miasta Rzeszowa uchwalq 
Nr XXXVIVl13/2000 z dnia 4 lipca 2000 r. z p6in. zm. (w tym zmianq Nr 18/4/2007 Studium-czysc A 
Osiedle Przybysz6wka - XVIIIA - Dworzysko, uchwalonq uchwalq Nr LXII 026/2009 z dnia 29 
wrzesnia 2009 r.). 
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Projekt zostal przekazany do opiniowania i uzgodnien przez wlasciwe organy i instytucje w tym 

Miejsk~ Komisjy Urbanistyczno-Architektonicznq. W dniu 2 marca 2016 r. MKU-A zaopiniowala 
pozytywnie projekt zmiany planu. Projekt ten wraz z Prognoz'l oddzialywania na srodowisko zostal 
pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony przez wymagane przepisami organy. 

Projekt zmiany Nr 207119/20 I0-1 planu wraz z prognozq oddzialywania na srodowiskowo zostal 
wylozony do publicznego wgl~du, w dniach od I do 21 kwietnia 2016 r. Ogloszenie i obwieszczenie 
Prezydenta Miasta Rzeszowa 0 terl11inie wylozenia do publicznego wgl~du projektu zl11iany planu 

i "Prognozy" ukazalo siy w dniu 24 l11arca 2016 r. w l11iejscowej prasie "Gazeta Codzienna Nowiny", na 
tablicach ogloszen w Urzydzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
intemetowej Urzydu. Okreslono zasady skladania uwag. W dniu 19 kwietnia 2016 r. odbyla sift dyskusja 
publiczna nad rozwi~zanial11i przyjytyl11i w projekcie. Do projektu zmiany planu, w terminie 
przewidzianYI11 ustaw'l, tj. do dnia 6 l11aja 2016 r. uwagi nie wplynyly. 

Projekt zl11iany planu przedstawiono do uchwalenia. Uchwat~ Nr XXVII563/2016 z dnia 17 l11aja 
2016 r. Rada Miasta Rzeszowa uchwalila zl11iany Nr 207119/2010-! Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 156111/2007 w rejonie "Rzesz6w - Dworzysko". 

" 	 Uzasadnienie wyborn przyjcrtego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwil:!zan 
alternatywnych; 

W trakcie sporz~dzania projektu zl11iany Nr 207119/20 10-1 planu rozpatrywano kilka rozwi'lzan 
altematywnych, w ral11ach opracowywanych koncepcji progral11owych i funkcjonalno-przestrzennych. 
Dotyczyly one zasad zagospodarowania i warunk6w zabudowy terenu. Wplyw na srodowisko 
analizowanych rozwi~zan alternatywnych nie r6Znil siy w spos6b istotny, poniewaz mozliwosc 
wariantowania ustalen zl11iany planu, maj~cych istotny wplyw na srodowisko, ograniczona byla 

koniecznosci~ uwzglydnienia: 

ustalen obowi~zuj~cego dokul11entu Studiul11 Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwal~ Nr XXXVIII 113/2000 z dnia 4 lipca 2000 

r., z p6in. zm., 

ustalen obowi~zujqcego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 15611112007 

w rejonie "Rzesz6w - Dworzysko" i obowiqzuj~cego przy granicy z gl11in~ Swilcza - Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2007 w l11iejscowosci Swilcza i Rudna Wielka, 

kontynuacji istniej~cych i projektowanych w obowi~zuj~cych planach l11iejscowych przebieg6w 

ciqg6w komunikacji l11iejskiej i infrastruktury technicznej, 

warunk6w terenowycb i istniej~cego zagospodarowania terenu, 

uwarunkowan przyrodniczych i krajobrazowych. 


Wybrany zostal optyl11alny wariant projektu zl11iany planu, uwzglydniaj~cy wszystkie 
uwarunkowania wystypuj~ce w jego granicach, co potwierdza sporz~dzona prognoza oddzialywania na 
srodowisko. 

" 	 Informacja w jaki spos6b zostaiy wzicrte pod uwagcr i w jakim zakresie zostaiy uwzglcrdnione 
ustafenia zawal1e w prognozie oddziafywania na srodowisko; 

Do projektu zmiany planu zostala sporzqdzona prognoza oddzialywania ustalen projektu zmiany 
planu na srodowisko przyrodnicze. Przy opracowywaniu prognozy uwzglydniono, m.in. informacje 
zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym przygotowanYI11 na potrzeby projektu zmiany planu oraz 

uzgodniony zakres prognozy z RegionalnYI11 Dyrektorel11 Ochrony Srodowiska w Rzeszowie 
i Panstwowym Powiatowym lnspektorem SanitarnYI11 w Rzeszowie. 
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Prognoza nie zawierala uwag do projektu zmiany planu. 

W Rozdziale 12 "Prognozy" wskazano rozwi~lzania, kt6re ograniczaj~ potencjalne negatywne 
oddzialywania wynikaj~ce z ustalen projektu zmiany planu, na srodowisko przyrodnicze . 

Infonnacja w jaki sposob zostaiy wzifte pod uwagf i w jakim zakresie zostaiy uwzglfdnione 
opinie wlasciwycb organow, 0 ktorycb mowa wart. 57 i 58 ww. ustawy; 

1. 	Uzgodnienialopinie: 

Projekt zmiany planu wraz z progno~ oddzialywania na srodowisko przeka7Ano do 
zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. RDOS 
nie wni6s1 uwag do projektu zmiany planu ani prognozy oddzialywania na srodowisko - pismem 
znak: RDOS-1S-WOOS-7041-4-J60/2/J0/ad w dniu 19 listopada 2010 r. zaopiniowano projekt 
zmiany planu bez uwag. 

Projekt zmiany planu wraz z progno~ oddzialywania na srodowisko przekazano do uzgodnienia 
do Pailstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie. Pismem znale PSNZA6 J 2
2-49/2010 w dniu 1 grudnia 2010 r. uzgodniono projekt zmiany planu. 

LLUzgodnienialopinie proiektu zmianv planu w czesci I (wznowienie prac w 2016 r.) : 

Projekt zmiany Nr 207119/2010-1 planu Nr 15611112007 wraz z prognoz~ oddzialywania 
na srodowisko, przekazano do zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
w Rzeszowie. RDOS nie wni6s1 uwag do projektu zmiany planu ani prognozy oddzialywania na 
srodowisko - pismem znak: WOOS.4IOA.34.20J 6.AP.7 w dniu 3 J marca 2016 r. 7Aopiniowano 
projekt zmiany planu bez uwag. 

Projekt zmiany Nr 207119/2010-1 planu Nr 15611112007, wraz z progno~ oddzialywania 
na srodowisko przekazano do uzgodnienia do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego 
w Rzeszowie. PPIS nie wni6s1 uwag do projektu zmiany planu ani prognozy oddzialywania na 
srodowisko - pismem znak: PSNZA56A.20 16 w dniu 21 marca 2016 r. uzgodniono projekt 
zmiany planu bez uwag. 

II Informacja w jaki sposob zostaiy wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaiy uwzgl~dnione 
zgloszone uwagi i wnioski ; 

);> 	 Uwagi i wnioski zgloszone przez inne organy niz wymienione wart. 57 i 58 ww. ustawy, w tym 
organy uprawnione do opiniowania lub uzgadniania zmiany miejscowego planu na podstawie 
ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
Po 7.awiadomieniu wlasciwych organ6w i instytucji 0 przyst~ieniu do sporz~dzenia zmiany 
planu, wnioski zloZyli: 

Komenda Miejska Panstwowej StraZy Pozamej w Rzeszowie - pismo znak: MZ.5562/25-2/21l0 

wplyn~lo w dniu 7 paidziernika 20 J 0 r., 


Polskie G6rnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddzial w Sanoku - pismo znak: GM-750/2841l 0 

wplyn~lo w dniu 27 wrzesnia 2010 r., 


Karpacka Sp61ka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tamowie Oddzial Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie 
- pismo znak: KSGIIIIOTOIOnO/27 /10 wplyn~lo w dniu 29 wrzesnia 2010 r., 


Wojewoda Podkarpacki w Rzeszowie, Wydziallnfrastruktury - pismo znak: UY.7041-1-122110 

wplyn~lo w dniu 4 paidziernika 20 I 0 L, 
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Region Operacyjnego 
Zasobami 

w dniu 6 pazdziemika 2010 r., 

w Rzeszowie 
1-172/10 wplynyto w 6 

ln~r.;at{'\r 'UULV"'H'~'V 

Wszystkie wnioski od I I uwagy w 
sporz<j.dzania projektu. 

);> 

mowaw 

);> 

Uchwala nr VHl21120 10 z dnia 

w Rzeszowie - pismo znak: 
10 L, 

w Wydziale lnfrastruktury 
10 wplyJ1yfo w dniu 10 L, 

Wojew6dztwa o 
UlnhtnAtn W dniu 25 listopada 

Polska Pion 

Usrug w Krakowie, 


'T'rvT"T'r"' 39211496/0W1\ 0 

Sp6tka Gazownictwa sp. z 0.0. w w Kzeszow 
znak: KSG III/OTO/onO/31 /I 0 wnNnp.t1'l 

6 z dnia 2 marca 2016 r., 

wotvneto w dniu 29 marca 

V"'."<V W 16 r., w Rzeszowie -

Panstwowej StraZy Pozarnej w MZ.5562.7-2.16 
15 marc a 2016 r., 

lnPr"tnr Przesytowych ~.A. uaaZlaf w znak: OT
16/2 wplynyfO w dniu 29 marca 2016 r., 
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PGE Oystrybucja S.A. Oddzial Rzesz6w - pismo znak: RS-8/P-3-931 /PP-16/414/2016 wplynylo w 

dniu 4 kwietnia 2016 r., 


Podkarpacki Panstwowy Wojew6dzki ]nspektor Sanitarny - pismo znak: SNZ.9020.11.63. 2016.JM 

wplynylo w dniu 13 kwietnia 2016 r. 


Projekt zrniany planu w zakresie przedlozonym do uchwalenia zostal zaopiniowany i uzgodniony bez 
uwag. 

~ Uwagi : 

Podczas wylozenia do publicznego wgl(}du projektu zmiany Nr 207/19/2010 planu, wraz 
z prognoz(} oddzialywania na srodowisko, w dniach od 19 stycznia do 9 lutego 2011 r. oraz 

w terrninie nie kr6tszym niz 14 dni, wyznaczonym od dnia zakonczenia okresu wylozenia 

projektu, tj. do dnia 23 lutego 2011 r., nie wplynyly uwagi do projektu zmiany planu ani 

Prognozy. 


Podczas wylozenia do publicznego wgl(}du projektu zmiany Nr 207/19/2010-1 Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 156111/2007 w rejonie "Rzesz6w-Oworzysko", 

wraz z prognoz(} oddzialywania na srodowisko, w dniach od I do 21 kwietnia 2016 r. , 

oraz w terminie nie kr6tszym niz 14 dni, wyznaczonym od dnia zakonczenia okresu wylozenia 

projektu, tj. do dnia 6 maja 2016 r. , nie wplynyly uwagi do projektu zmiany planu ani Prognozy. 


• 	 Wyniki post'tpowania dotycz~cego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, je:ieli 
zostalo przeprowadzone; 

Nie zachodzila potrzeba postypowania dotycz(}cego transgranicznego oddzialywania na 
srodowisko, gdyz ustalenia projektu zmiany planu nie spowoduj(} mozliwosci takiego oddzialywania. 

• 	 Propozycje dotycz~ce metod i cz'tstotliwosci przeprowadzania monitoringu skutkow realizacji 
postanowien dokumentu; 

Monitoring skutk6w realizacji zmiany Nr 207/ 19/2010-1 Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 156/11/2007 w rejonie "Rzesz6w-Oworzysko", winien bye dokonywany zgodnie 
z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. 
z 2015r. , poz. ]99, z p6Zn. zm.), w ramach oceny zmian zachodz(}cych w zagospodarowaniu 
przestrzennyrn oraz dokonywania oceny aktualnosci tego planu wraz ze zrnian(}. 

Oceny te winny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, co najrnniej raz w czasie 
kadencji Rady Miasta Rzeszowa. Wyniki tych ocen winny bye przedstawiane Radzie Miasta. 

Okre§lona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowae i ocenie srodowiskowe skutki realizacji 
planu rniejscowego wraz ze zrnian(} Nr 207119/2010-] planu. Nie rna wiyc potrzeby okreslania dla planu 
specjalnego systernu rnonitoringu wplywu na srodowisko . 
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